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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Williams (2002) mengatakan bahwa “the idea of animation is aeons older than the 

movies or television” (hlm. 11). Ide sebuah animasi sebenarnya sudah ditemukan 

sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia gua pada jaman tersebut sudah 

menggambarkan babi hutan dengan 8 kaki. Hal ini menunjukan bahwa manusia gua 

ingin menggambarkan pergerakan yang dilihat oleh mereka. Mesir kuno dan 

Yunani kuno juga telah mengaplikasikan ide animasi. Pada kuil Dewi Isis di Mesir, 

110 tiang dilukis dengan gambar Dewi Isis yang memiliki perbedaan posisi secara 

bertahap. Gerabah Yunani kuno juga dilukis dengan figur – figur yang sedang 

melakukan aktivitas secara bertahap. 

Williams (2002) mengatakan bahwa Peter Mark Roget menemukan sebuah 

prinsip mengapa sebuah animasi dapat menimbulkan pergerakan. Prinsip ini 

disebut dengan ‘The Persistence of Vision’, sebuah prinsip yang mengatakan bahwa 

mata dapat mempertahankan sebuah penggambaran yang telah dilihat sebelumnya. 

Kita tidak dapat mendapatkan ilusi pergerakan jika mata tidak memiliki 

kemampuan tersebut. Sebuah film atau animasi sebenarnya tidak bergerak, animasi 

terdiri dari banyak gambar yang disusun untuk mendapatkan ilusi pergerakan saat 

konsumen menontonnya (hlm. 13). 
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‘The Persistence of Vision’ ini menimbulkan perkembangan alat – alat ilusi 

optik yang merupakan perkembangan awal animasi pula (Williams, 2002). 

thaumatrope merupakan sebuah alat ilusi optik yang menimbulkan animasi 

sederhana. Alat ini hanya terdiri dari 2 gambar yang saling membelakangi dan 

disambungkan dengan benang atau tali, kemudian dimainkan dengan cara di putar 

secara cepat sehingga menimbulkan persepsi animasi. Alat lainnya mulai 

bermunculan seperti phenakistoscope, wheel of life (zoetrope) dan praxinoscope. 

Ketiga alat ini memiliki kesamaan prinsip yaitu dengan memutar gambar yang telah 

disusun secara bertahap dan akan bekerja jika dilihat dari lubang kecil ataupun kaca 

(praxinoscope). Alat ilusi optik paling sederhana dan sangat dikenal adalah flipper 

book. Alat ini merupakan kumpulan gambar yang disusun pada sebuah buku. 

Kemudian halaman buku tersebut dibalik dengan cepat dan terlihat gambar tersebut 

bergerak. 

Lebih jauh Williams (2002) mengatakan bahwa James Stuart Blackton dan 

Thomas Edison bersama-sama merancang sebuah kombinasi pertama antara 

gambar dan fotografi pada tahun 1896. Selanjutnya pada tahun 1906 mereka merilis 

gambar animasi pertama yang terdiri dari 3000 gambar yang berjudul Humorous 

Phases of Funny Faces.  Animasi tersebut merupakan asal mula animasi kartun 

(hlm. 13-15).  

Menurut Barrier (2003), Out of the Inkwell merupakan karya animasi seri 

oleh Max Fleischer (1918-1929) yang menggunakan karakter animasi dan 

sekitarnya live action. Scene live action meliputi interaksi yang dilakukan oleh 
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tangan Fleischer terhadap gambar pada film seri tersebut. Animasi tersebut 

merupakan awal dari yang disebut sekarang dengan hybrid animation. 

2.1.1. Hybrid Animation 

Hybrid Animation merupakan animasi yang menggunakan campuran media 2D 

dengan 3D. Animasi 2D dan 3D dapat digunakan dan telah digunakan secara 

independen atau sendiri. Contohnya seperti The Incredibles secara keseluruhan 

dibuat dengan animasi 3D dan Dumbo yang secara keseluruhan dibuat dengan 

animasi 2D. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan sebuah animasi dibuat 

dengan mencampurkan media tersebut. Alasan tersebut meliputi target visual yang 

dituju; kompleksitas; skill kelompok berlawanan dengan jadwal produksi; ataupun 

permasalahan budget dan asset yang ada. Akan tetapi, banyak permasalahan yang 

biasa timbul dalam suatu animasi hybrid ini yaitu mencocokan style antara 2D dan 

3D; registrasi saat compositing animasi 2D dan 3D; frame rate dan image format 

yang tidak sesuai; timing animasi; dan ukuran gambar yang akan dihasilkan 

(O’hailey, 2014. hlm. 5-17). 

Menurut Au (2014), beberapa perbedaan yang signifikan dalam animasi 2D 

dan 3D. Sebelumnya pada animasi 3D memiliki ketergantungan terhadap volume 

atau massa. Hal ini dikarenakan sifat 3D yang berusaha untuk mencapai realisme 

layaknya pada dunia nyata. Metode yang sangat khas dari animasi 3D adalah 

animasi dan proses lighting. Dalam proses animasi pada 3D terdapat 3 tahap yang 

harus dilakukan; pembuatan kulit, pemberian tulang atau bone, dan pemberian 

struktur pergerakan yang berlaku pada tulang tersebut (rigging). Proses animasi 
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pada 3D pun memiliki tingkat yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan animasi 

2D. Animasi 3D mengharuskan model digerakan secara menyeluruh untuk 

mendapatkan realisme yang ada. Lain halnya dengan animasi 2D yang hanya 

menggerakan apa yang ada di dalam frame. Pada lighting, 3D memiliki apa yang 

disebut dengan global illumination. Sebuah teknologi yang mensimulasikan 

kecenderungan bagaimana cahaya tersebut jatuh dan memantulkan cahaya tersebut 

ke objek benda lainnya. Pada animasi 2D, seorang artist diharuskan memberi ilusi 

jatuhnya cahaya dan pemantulan cahaya tersebut secara manual. 

Animasi 2D juga memiliki keunikan tersendiri dalam hal toleransi mata 

yang lebih besar dalam melihat frame yang diam ketimbang pada 3D. Menurut Au 

(2014), penonton memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah saat frame tersebut 

ada pada animasi 2D ketimbang 3D. Oleh karena hal tersebut, animasi 3D harus 

menyediakan gerakan minim seperti pergerakan mata ataupun relaksasi beberapa 

otot kecil yang dapat mengisi kekosongan pada frame tersebut. Hal unik berikutnya 

yang ada pada animasi 2D adalah kemampuan 2D yang tidak terkoneksi dengan 

realisme seperti pada animasi 3D. Animasi 2D dapat menggunakan beberapa 

pencapaian yang sulit dicapai pada 3D seperti jenis atau media yang dipakai pada 

animasi 2D; cat air, cat minyak, pensil dan lainnya. Sedangkan 3D yang cenderung 

terpaku pada keterbatasan render. Animasi 3D juga terpaku kepada bentuk fisik 

aslinya ataupun terkadang dengan sistem gravitasi. Akan tetapi, saat ini banyak riset 

3D yang ingin mendapatkan elemen artistik yang ada pada animasi 2D. 

 

Perancangan Lighting...,Jordy Aditya,FSD UMN,2017



2.2. Light 

Menurut Prakel (2007), cahaya merupakan sebuah radiasi elektromagnetik yang 

dapat dilihat mata. Mata memiliki kemampuan unuk melihat cahaya dengan 

panjang gelombang antara 400-700 nanometer. Cahaya dengan frekuensi yang 

lebih tinggi dan gelombang yang lebih rendah disebut dengan ultraviolet, 

sedangkan cahaya dengan frekuensi yang lebih rendah dan gelombang yang lebih 

tinggi disebut dengan infrared. 3 hal menurut Prakel penting dalam cahaya adalah 

intensitas cahaya, frekuensi cahaya (panjang gelombang) dan polarisasi cahaya. 

Intensitas cahaya dapat disebut menjadi terang gelapnya cahaya. Warna yang 

dilihat oleh mata kita muncul oleh karena partikel benda yang bereaksi terhadap 

beberapa jenis panjang gelombang cahaya. 

2.2.1 Sifat Cahaya 

Menurut Brooker (2008), dalam dunia nyata cahaya memiliki banyak sifat, salah 

satunya adalah The Inverse Square Law. Hukum tersebut memiliki peran yang 

penting, terlebih pada dunia 3D. The Inverse Square Law menyebutkan bahwa 

intensitas cahaya dipengaruhi oleh jarak sumber cahaya. Semakin jauh jarak anda 

dengan sumber cahaya, intesitas cahaya juga akan semakin berkurang. Apabila 

jarak mata dengan sumber cahaya adalah 1 meter, maka intensitas cahaya akan 

maksimal. Apabila jarak mata dengan sumber cahaya berubah menjadi 2 meter, 

maka intensitas cahaya akan berubah menjadi ¼ intensitas sebelumnya; dan 

seterusnya. Dengan kata lain, hukum ini mengatakan intensitas cahaya merupakan 

kuadran terbalik oleh satuan perbedaan jarak sumber cahaya. 
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Hukum ini berlaku pada setiap sumber cahaya yang menghasilkan cahaya 

ke segala arah, seperti cahaya pada api unggun dan cahaya lampu. Namun, hukum 

ini tidak berlaku pada cahaya matahari. 

 

 

Gambar 2.1. The Inverse Square Law pada Cahaya 

(media.web.britannica.com/eb-media/34/108834-004-B7B1A692.gif) 

 

Cahaya juga mengikuti hukum sederhana lainnya, yaitu hukum pantulan 

(reflection). Hal ini menyatakan bagaimana cahaya memantulkan tergantung oleh 

permukaan yang mengenainya. Hukum ini menyatakan pula sudut arah pantulan 

sama dengan sudut arah cahaya yang mengenainya, hal ini berlaku pada permukaan 

yang datar. 
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Gambar 2.2. Pantulan Cahaya 

 

Cahaya juga dapat dibiaskan (refraction), hal ini terjadi saat cahaya 

menembus objek dengan kerapatan yang berbeda. Perbedaan pembiasan 

(refraction) ini dirangkum dalam “The Index of Refraction” (IOR). IOR ini 

merupakan satuan mengenai kerapatan benda atau kemampuan meneruskan cahaya 

tersebut dengan angka yang dimulai dari 1 (hlm. 17-18). 

 

 

Gambar 2.3. Index of Refraction 

(docs.chaosgroup.com/download/attachments/5538655/RefractiveMaterials_24.png?version%5Cu

003d2%5Cu0026modificationDate%5Cu003d1398186885000%5Cu0026api%5Cu003dv2) 
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2.2.2. Tehnik Lighting 

Menurut Beane (2012), fotografi, film, teater, televisi dan lukisan menggunakan 

beberapa tehnik lighting sederhana untuk memunculkan suasana tertentu dalam 

scene. Berikut adalah beberapa tehnik yang sering kali dipakai dan dapat 

diaplikasikan dalam software 3D. 

• Three-Point Lighting 

Seperti namanya, three-point lighting menggunakan 3 cahaya, yaitu: key light, fill 

light, dan rim light. Key light merupakan cahaya yang paling utama dengan 

intensitas terkuat dibandingkan cahaya lainnya. Sebuah key light juga memiliki 

aturan standar yaitu diletakkan pada 1 sisi objek dan sedikit lebih tinggi dari objek 

tersebut. Fill Light merupakan cahaya dengan intensitas lebih kecil daripada key 

light dan diletakkan berlawanan dengan key light. Alasan dipakainya fill light 

adalah untuk mengisi (fill) area bayangan oleh key light. Fill light tidak 

menghilangkan bayangan key light, hanya mengisi sedikit saja. Rim light adalah 

cahaya yang diletakan di belakang objek untuk memisahkan objek dengan 

background. 
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Gambar 2.4. Three-Point Lighting 

 

• Two Point Lighting 

Two-Point Lighting pada dasarnya adalah jenis cahaya yang seperti kita lihat setiap 

harinya. Cahaya matahari sebagai cahaya utama dan cahaya ambient langit 

disekeliling sebagai cahaya kedua. Two-point lighting sebenarnya serupa dengan 

three-point lighting namun tidak disertakan rim light di dalamnya. 

 

Gambar 2.5. Two-Point Lighting 
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• One-Point Lighting 

One-point lighting adalah tehnik yang dipakai untuk mendapatkan efek atau 

suasana dramatis. Efek tersebut dicapai oleh karena penggunaan satu cahaya key 

light tanpa fill light. One-point lighting menciptakan sebuah transisi yang kontras 

antara cahaya dan bayangan. 

 

Gambar 2.6. One-Point Lighting 

 

• Natural Lighting 

Natural Lighting adalah tehnik lighting yang tidak dapat dikendalikan. Lighting ini 

terfokus dengan lingkungan sekitarnya seperti pada keseharian. Contohnya, pada 

hari berawan, awan-awan akan memantulkan cahaya matahari dan beberapa cahaya 

yang menembus awan, cahaya yang datar tanpa bayangan langsung. Ataupun saat 

hari cerah, matahari bekerja sebagai sumber utama cahaya dengan bayangan, tetapi 

langit juga akan menghasilkan sedikit cahaya yang memberikan fill light biru dari 

segala arah (hlm. 233-236). 
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Menurut Lee Jin You (n.d.), cahaya matahari sebagai sumber cahaya utama 

erat kaitannya dengan latitude dan longitude. Latitude merupakan sebuah garis 

horizontal pada globe bumi. Lingkaran terbesar tepatnya pada diameter bumi 

mempunyai latitude dengan sudut 0° dan berakhir pada kutub bumi yaitu 90° pada 

kutub utara dan -90° pada kutub selatan bumi. Sebaliknya, longitude merupakan 

garis atau arc yang menghubungkan kutub utara dan selatan. 

 

Gambar 2.7. Latitude dan Longitude 
(Lee Jin You, Sun and Architecture) 

 

Selanjutnya, untuk melihat sudut matahari yang tampak bergerak di angkasa 

diperlukan altitude dan azimuth. Altitude merupakan sebuah sudut antara matahari 

dengan horizon dangan sudut maksimal 90°. Azimuth merupakan jarak melingkar 

pada horizon dan berhubungan dengan arah mata angin pada kompas (hlm. 7-8). 

 

Gambar 2.8. Altitude dan Azimuth 
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(Lee Jin You, Sun and Architecture) 

2.3. 3D Lighting 

Cahaya di dalam perangkat lunak 3D erat kaitannya dengan kualitas render yang 

ingin didapatkan. Menurut Birn (2013), sebuah hasil render yang baik dapat 

dihasilkan dari berbagai eksperimen, termasuk diantaranya kecelakaan 

menyenangkan ataupun tindakan editing detik-detik terakhir. Akan tetapi, 

pemahaman yang baik terhadap sebuah perangkat lunak serta pemahaman 

mengenai workflow akan menentukan kualitas render dan lighting yang akan 

dihasilkan. Sebelum memulai proyek yang akan dilakukan, mengatur pengaturan 

layar komputer merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi kesalahan pada proses pengerjaan. Kemudian sebuah proyek dimulai 

dengan tidak ada cahaya agar pengaturan dapat dilakukan dengan mudah.  

2.3.1. Visuals Goals of Lighting Design 

Menurut Birn (2013), sebuah lighting didesain untuk mendapatkan visual goals 

tertentu yang membantu penonton menikmati karya tersebut. Dalam buku Digital 

Lighting and Rendering ini diterdapat 6 tujuan untuk menyusun sebuah lighting. 

Berikut 6 tujuan tersebut: 

• Making Things Read 

Hal ini merupakan tahap dimana objek dapat diinterpretasikan sebagai objek 3D 

penataan objek-objek tersebut. Sehingga objek yang diletakan dalam scene dapat 

dilihat dan dimengerti oleh penonton dengan baik. Proses ini terkadang disebut 

sebagai proses modelling with light dikarenakan cahaya yang telah dibuat 

memberikan efek sebagai objek 3D pada penonton. 
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• Making Things Believable 

Apapun jenis sebuah karya 3D yang ingin diciptakan entah itu jenis photorealism 

ataupun kartun, seorang lighting artist memerlukan cahaya yang dapat dipercaya 

oleh penonton. Sebuah gambar yang dapat dipercaya cukup menyuguhkan 

konsistensi cahaya, untuk beberapa kasus cahaya yang tidak mungkin ada pada 

dunia nyata dapat “menjual” sebuah scene. Beberapa cara untuk membuat cahaya 

yang dapat dipercaya adalah dengan melakukan observasi pada dunia nyata. 

Seorang penonton tidak akan menanyakan program atau software apa yang dipakai, 

cukup dengan melihat gambar yang dapat dipercayai (believable). 

 

• Enhancing Shaders and Effects 

Dalam beberapa kasus diperlukan sebuah perhatian khusus pada penggunaan 

permukaan atau material yang berbeda-beda. Contohnya, diperlukan cahaya 

tambahan (highlight) pada karakter jika ingin memberikan efek mata terlihat lebih 

basah ataupun dengan menambahkan cahaya kecil pada ujung besi untuk 

memperlihatkan refleksi besi dan terlihat lebih berkilau. Seorang lighting artist 

diperlukan untuk memaksimalkan material yang akan digunakan dalam sebuah 

scene sehingga dapat memukau penonton. 

 

• Maintaining Continuity 

Ketika bekerja dalam sebuah proyek film panjang, akan banyak orang yang bekerja 

dengan sho yang berbeda-beda pula. Untuk itu diperlukan sebuah kerja sama untuk 
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menjaga agar cahaya tetap sama dan menjaga kenyamanan pengalaman para 

penonton. Mengulas tiap shot setelah digabungkan menjadi satu kesatuan dan 

melihat kesinambungan cahaya antar shot merupakan salah satu cara untuk 

mengatur cahaya. 

 

• Directing’s the Viewer’s Eye 

Pengaturan cahaya yang baik dapat memperlihatkan dan mengarahkan mata para 

penonton ke objek ataupun situasi yang akan diceritakan. Selain memfokuskan 

objek penting, lighting yang baik juga menghindarkan objek lain yang mengganggu 

objek yang ingin disampaikan.  

 

• Emotional Impact 

Kebanyakan para penonton tidak akan melihat lighting, mereka akan merasakan 

situasi yang ditunjukan. Hal terpenting dalam menyusun lighting adalah membantu 

membangun mood dan tone yang meningkatkan pengalaman emosional penonton. 

Dengan mengetahui cerita dan mendiskusikan poin penting yang akan disampaikan 

adalah kunci untuk merencanakan tipe mood apa yang ingin dicapai. 

  

2.3.2. Jenis Cahaya 

Kebanyakan perangkat lunak 3D menawarkan berbagai jenis cahaya yang dapat 

digunakan pada scene, cahaya tersebut ialah: point (omnidirectional) light, 

spotlight, directional light, area light dan volumetric light.  
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• Point Light 

Point (omnidirectional) light merupakan jenis cahaya yang paling sederhana dalam 

aplikasi 3D; sumber cahaya yang menyinari secara rata ke segala arah, seperti 

cahaya yang dihasilkan oleh bintang atau cahaya lampu bulb. Sebuah point light 

dapat diaplikasikan menyerupai spotlight apabila point light diletakan di dalam 

model yang membatasi keluarnya cahaya. 

 

Gambar 2.9. Point Light 

(what-when-how.com/wp-content/uploads/2012/07/tmpcd0090_thumb.png) 

 

• Spotlight 

Spotlight merupakan cahaya yang dapat diarahkan ke sebuah target yang spesifik. 

Spotlight adalah jenis cahaya yang paling sering digunakan dalam aplikasi 3D, 

karena kemudahan dalam pengaturannya. Rotasi spotlight dapat diatur dengan 

dikendalikannya target cahaya maupun sumber cahaya itu sendiri. Pada dasarnya 

penyinaran (illumination) dan bayangan yang dihasilkan spotlight serupa dengan 
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point light. Sebuah point light dapat digambarkan menjadi satu loyang pizza, 

sedangkan spotlight adalah slicenya. Spotlight juga dapat digunakan secara 

bersamaan dengan arah yang berbeda untuk menimbulkan hasil yang berbeda pula.  

 

Gambar 2.10. Spotlight 

(s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d1/ab/8a/ d1ab8aeab6db88a379a66fb1677da57b.jpg) 

 

• Directional Light 

Directional light merupakan cahaya yang menyinari seluruh objek pada scene dari 

arah yang sama, seringkali dipakai untuk mencapai cahaya seperti matahari. 

Penggunaan directional light cukup dengan melakukan rotasi sumber cahaya tanpa 

harus menggerakannya. Bayangan yang dihasilkan mempunyai angle yang sama 

pada setiap objek. 
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Gambar 2.11. Directional Light 

(docs.unity3d.com/uploads/Main/DirectionalLightDiagram.svg) 

 

• Area Light 

Area light merupakan cahaya yang memakai sebuah sistem sumber yang beraneka 

ragam. Area light terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: spherical area light, flat 

area light, linear light dan model serving as light. Spherical area light secara garis 

besar dapat dianggap menjadi omni light. Flat area light merupakan area light yang 

paling sering tersedia pada berbagai perangkat lunak. Cahaya tersebut 

menggunakan sebuah objek flat sebagai sumber cahaya. Linear light adalah area 

light yang serupa dengan lampu neon dan hanya dapat diatur ukurannya dengan 1 

dimensi. Model serving as light merupakan area light yang memakai objek sebagai 

sumber cahaya. Objek tersebut tidak terbatas bentuk dan ukuran (hlm. 27-41). 
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Gambar 2.12. Area Light 

(www.jozvex.com/wp-content/uploads/defaultAreaWom-600x450.jpg) 

 

• Volumetric Light 

Menurut Brooker (2008), Volumetric Light di dunia nyata terjadi saat cahaya 

berinteraksi dengan partikel-partikel di udara termasuk kabut, asap, dan debu. Efek 

volume light ini juga dapat mewujudkan kesan tua dan berdebu pada sebuah kastil 

tua. Akan tetapi, proses memasangkan sebuah cahaya menjadi volume light akan 

menambahkan waktu render pula. 

Menurut Robertson (2014), volume light ini disebut dengan sunbeams pada 

dunia nyata. Sunbeams terjadi saat udara lembab, berdebu atau berkabut. Sunbeams 

sering kali terlihat saat cahaya matahari ditutupi sebagian oleh benda seperti awan.  
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Gambar 2.13. Sunbeams, Volumetric Light 
(http://grandcanyon.free.fr/images/octobre2009widescreen/original/Mystical%20Light,%20Germa

ny.jpg) 

 

2.3.3. Atribut Kualitas Cahaya 

Menurut Brooker (2008), Kualitas cahaya dipengaruhi oleh atribut-atribut cahaya. 

Atribut-atribut kualitas cahaya tersebut terdiri dari intensity, color, softness, 

animation, shadow dan motivation. 

• Intensity 

Intensitas (Intensity) cahaya merupakan terang tidaknya suatu cahaya. Intensitas 

cahaya ini akan selalu memiliki peranan terpenting dalam kualitas cahaya. Seorang 

lighting artist harus dapat memilah intensitas seperti apa yang akan dipakai 

tergantung oleh konteks yang ingin disampaikan kepada penonton. Sebuah 

intensitas cahaya dikendalikan oleh warna dan tingkat brightness bersamaan 

dengan attenuation. Attenuation ini dapat didapatkan dengan memanfaatkan 

Hukum Inverse Square yang telah disebutkan sebelumnya. 
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• Color 

Warna sangat penting dalam menyusun cahaya bergantung dengan waktu, musim 

dan cuaca dalam scene, terutama dalam scene outdoor. Perbedaan warna cahaya 

menentukan mood sebuah scene. Warna juga memiliki elemen emosi dan 

tanggapan terhadap warna tersebut bergantung dengan individu tertentu. Cahaya 

sangat berpengaruh terhadap cahaya yang ingin disampaikan, cahaya oranye atau 

kuning biasanya digunakan untuk pencahayaan domestik. Penempatan cahaya biru 

pada luar jendela memberikan pesan cahaya tersebut sebagai cahaya langit yang 

masuk pada jendela. 

• Softness 

Softness erat kaitannya dengan bayangan. Cahaya seperti matahari memiliki crisp-

edged shadow, bayangan dengan ujung yang tegas. Cahaya lampu, lampu mobil 

dan senter memiliki kecenderungan dalam menghasilkan soft-edged shadows, 

memiliki sifat berlawanan dengan crisp-edged shadows. 

• Animation 

Animation disini merupakan animasi dalam penggunaan cahaya, contohnya 

penggunaan flicker pada cahaya lampu tua atau perubahan warna atau atribut 

lainnya dalam sebuah scene. Animasi atribut ini dapat memperkuat penyampaian 

pesan dalam scene. 

• Shadow 

Seorang novelis bernama von Goethe mengatakan “where there is much light, the 

shadow is deep.” Menurut Wissler (2013), bayangan erat kaitannya dengan cahaya. 
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Bayangan merupakan sesuatu figur gelap atau gambar yang dihasilkan di 

permukaan oleh karena cahaya. Bayangan di dunia nyata berbeda-beda. Sebuah 

studi bayangan dunia nyata ditemukan bahwa bayangan dapat menjadi tajam atau 

berbayang; gelap atau terang; dapat atau tidak diarahkan; besar atau kecil. Sangat 

penting bagi seorang digital lighter untuk melihat dan meneliti bagaimana 

bayangan terlihat di dunia nyata. 

Bayangan sangat penting dalam memperdalam elemen visual dalam suatu 

gambar. Bayangan membantu mewujudkan suasana dalam suatu karya. Peletakan 

bayangan dapat merujuk kepada antensi penonton dan objek yang tersembunyi oleh 

bayangan tersebut. Ada dua jenis bayangan yang biasanya terdapat dalam sebuah 

program 3D yaitu depth-mapped dan ray-traced. Kelebihan depth-mapped ialah 

waktu render yang cepat dan penggunaan memori yang rendah. Namun, depth-

mapped memiliki kekurangan yaitu terbatasnya memberikan efek blur maupun 

motion blur. Sebaliknya, ray-traced memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan 

efek blur maupun motion blur. Kekurangan pada ray-traced ialah lama waktu 

render dan penggunaan memori yang tergolong tinggi. 

Sebuah bayangan ray-traced digunakan apabila diperlukan efek blur 

dengan jarak tertentu; diperlukan untuk memperlihatkan bayangan permukaan yang 

transparan; penggunaan bayangan untuk kepentingan visual; ataupun dikarenakan 

tidak adanya waktu yang efisien untuk mendapatkan looks yang serupa (Wissler, 

2013). 
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• Motivation 

Cahaya dapat dibedakan dengan tujuan mereka ditempatkan dalam suatu scene. 

Terkadang, cahaya mempunyai fungsi logical. Logical disini dimaksudkan dengan 

sumber cahaya yang bagaimana semestinya contohnya lampu meja atau lapu 

lainnya yang memang mengeluarkan cahaya. Adapula fungsi cahaya sebagai 

aestetik saja. Cahaya seperti ini diletakan untuk memperindah sebuah penampilan. 

Cahaya seperti ini disebut dengan pictorial light. Biasanya pictorial light ini dipakai 

untuk memperkuat emosi yang tidak cukup hanya dengan menampilkan logical 

light saja (hlm. 22-27). 

 

2.4. Rendering 

Menurut Birn (2013), Proses rendering yang baik adalah bagaimana didapatkannya 

kualitas gambar serta kecepatan dalam pembuatan gambar tersebut. Menurut Beane 

(2012), rendering merupakan proses terakhir dalam sebuah pipeline produksi. 

Rendering menggabungkan berbagai proses yang sudah dikerjakan sbeelumnya 

dalam bentuk still images atau video. Hasil render tersebut nantinya akan 

dilanjutkan pada tahap postproduction sebagai tahap final. 

Untuk mengetahui peran sebuah cahaya di dalam scene, penting untuk 

melakukan render tanpa cahaya terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan render 

dengan cahaya. Jadi dapat membandingkan hasil sebelum diberikan cahaya dan 

sesudah diberikan cahaya. Proses ini juga dapat diperoleh dengan memberikan 

warna yang berbeda pada cahaya tertentu, sehingga proses rendering dapat 

dimengerti dengan baik (Brooker, 2008: hlm. 287-288). 
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Di dalam proses rendering yang telah dikatakan oleh Brooker, waktu 

kecepatan render juga dapat dipastikan oleh karena melakukan test render untuk 

beberapa pilihan pengaturan rendering. Proses ini juga yang dapat menghasilkan 

sebuah gambar baik serta waktu render yang cepat pula. Proses rendering biasanya 

dimulai dengan shading. 

 

2.4.1. Shading Surfaces 

Shading merupakan proses pengaturan shaders dalam mengembangkan visual 

dalam scene 3D. Shaders adalah bagaimana objek 3D merespon sebuah cahaya 

yang mendeskripsikan tampilan permukaan. Beberapa software 3D menyebutkan 

built-in shaders sebagai material. Dalam shader terdapat diffuse, glossy dan 

specular reflection (Birn, 2013). 

• Diffuse Reflection 

Beberapa parameter shader pada software 3D memiliki pilihan diffuse yang dapat 

disebut menjadi warna permukaan objek. Dalam 3D, saat menyebutkan warna 

dalam suatu objek, hal tersebut merujuk terhadap warna pada diffuse reflection. 

Diffuse reflection memberikan efek matte yang tidak menimbulkan pantulan 

maupun highlight. 

• Glossy Reflection 

Glossy reflection merupakan shader yang menyebarkan cahaya sehingga 

menimbulkan pantulan yang bersifat lebih halus. 
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• Specular Reflection 

Specular Reflection merupakan shader yang memberikan efek lebih tegas dan 

menyerupai cermin. 

 

Gambar 2.14. Diffuse, Glossy, dan Specular (kiri ke kanan) 
(Birn, 2013) 

2.4.2. Scanline Rendering 

Menurut Beane (2012), Scanline merupakan salah satu render engine yang 

sederhana dan memiliki algoritma render yang sangat cepat. Akan tetapi, scanline 

tidak dapat menghitung refleksi, refraksi, ataupun sistem global illumination yang 

ada pada render engine lain seperti mental ray dan V-ray. 

Metode terbaik untuk melihat pre-visualization dan test render dapat 

memanfaatkan teknik ini. Metode scanline juga bekerja dengan baik pada animasi 

dengan style cartoonlike, flat dan cell-shaded rendering. Scanline rendering bekerja 

pada row-by-row untuk menyelesaikan sebuah gambar dengan sebelumnya 

mengukur bagian permukaan setiap objek pada scene kemudian menentukan 

permukaan objek mana yang terlihat dan tidak terlihat pada kamera. Row-by-row 

ini dimaksudkan gambar diproses secara horizontal dari atas ke bawah layaknya 

alat scanner. Teknik ini yang memungkinkan render terjadi lebih cepat karena tidak 

mengukur objek yang tidak terlihat pada kamera.  
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2.4.3. Raytracing 

Menurut Birn (2013), raytracing merupakan salah satu proses rendering yang 

mensimulasi refleksi, refraksi, dan bayangan cahaya yang natural pada permukaan 

objek 3D. Pada kehidupan nyata, cahaya berasal dari sumber cahaya yang kemudian 

dipantulkan sekitar scene dan akhirnya masuk ke dalam kamera. Lain halnya 

dengan kehidupan nyata, pada proses raytracing, cahaya dimulai dari kamera 

kemudian ditembakan dari kamera ke scene.  

 Ketika cahaya menyentuh objek, raytracer akan melihat objek tersebut 

merupakan objek reflektif atau objek refraktif. Kemudian raytracer akan 

memperhitungkan sampling cahaya lainnya. Raytracing mempunyai struktur 

proses yang disebut Raytracing Acceleration Structures. Struktur ini 

memperhitungkan 3 hal, yaitu: 

• Saat cahaya menyentuh model 3D dan membuat bayangan raytraced pada 

bidang di belakangnya. 

• Raytracer akan melihat objek mana yang memiliki sifat refleksi pada bagian 

tertentu di objek tersebut. 

• Raytracer juga akan memperhitungkan cahaya mana yang akan menembus 

atau terefraksi pada material tertentu. 

Hal ini menyebabkan raytracing mempunyai waktu render yang terbilang 

lebih lama jika dibandingkan dengan proses scanline rendering. Akan tetapi, tanpa 

adanya proses Raytracing Acceleration Structures tersebut proses rendering akan 

bertambah lama pula. 
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2.4.4. Global Illumination 

Menurut Birn (2013), Global Illumination (GI) merupakan algoritma rendering 

yang mensimulasi refleksi cahaya antara permukaan dengan permukaan lainnya. 

Saat menggunakan GI, tidak diperlukan bounce lights lagi karena software akan 

memperhitungkan cahaya pantulan oleh cahaya pada scene (hlm. 311). 

Dalam global illumination juga terdapat sebuah algoritma render bernama 

photon mapping. Photon mapping ini melepaskan photon dari sumber cahaya dan 

memantulkannya pada keseluruhan scene yang menciptakan tanda radiance. 

Tanda-tanda tersebut nantinya akan menentukan intensitas cahaya final pada scene 

tersebut. Algoritma ini dapat membuat scene dengan sangat realistis tetapi 

memakan waktu yang cenderung lama pula. Photon mapping ini juga dapat 

menimbulkan color bleeding apabila terdapat objek yang berkenaan dengan objek 

lainnya (Beane, 2012). 

 

Gambar 2.15. Perbedaan dengan dan tanpa photon mapping 
(Andy Beane, 2012 - 3D Animation Essentials) 
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2.5. Compositing 

Brooker (2008) mengatakan proses compositing memerlukan seseorang dengan 

jiwa seni dan keahlian yang tinggi. Dalam sebuah produksi profesional, dibutuhkan 

peranan seorang compositor dalam mengatur hasil render dengan sistem layer 

menjadi satu kesatuan. Layer-layer ini memiliki komponen yang berbeda-beda 

seperti diffuse, highlights, depth, shadow, lighting dan lainnya. Pekerjaan seorang 

compositor tidak berhenti pada menyatukan layer-layer hasil render tersebut. 

Pekerjaannya pun meliputi pengaturan warna serta efek blur maupun sharpen pada 

layer tertentu.  

 Sebuah scene dapat dianggap kompleks dengan melihat berapa banyak 

layer yang akan dihasilkan atau dirender. Sederhananya, sebuah scene dapat 

dipisahkan berupa foreground dengan background. Dalam pemisahan ini 

pengaturan warna antar foreground dan background pun dapat dilakukan secara 

terpisah. Sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih beragam. Hasil yang lebih 

beragam ini diperoleh dari sebuah tool dalam software 3D bernama render 

elements. 

2.5.1. Render Elements 

Render elements merupakan sebuah tool yang menyusun pengaturan berbagai 

informasi gambar ke dalam suatu file individu yang berbeda-beda. Render elements 

ini sangat berguna dalam melakukan render dengan layer-layer tertentu serta 

berkurangnya waktu dalam rendering. Pilihan-pilihan layer pada render elements 
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sangatlah beragam dan dapat dirender secara terpisah. Berikut adalah pilihan 

subtools dalam render elements: 

• Alpha 

• Atmosphere 

• Background 

• Blend 

• Diffuse 

• Hair and Fur 

• Illuminance HDR Data 

• Ink 

• Lighting 

• Luminance HDR Data 

• Material ID 

• Matte 

• mr A&D 

• mr Labeled Element 

• mr Shader Element 

• Object ID 

• Paint 

• Reflection 

• Refraction 

• Self Illumination 

• Shadow 

• Specular 

• Velocity 

• Z-Depth 

 

Render elements dengan subtools tersebut terdapat di dalam software 3ds 

Max.  Salah satu alasan terpenting render elements ini adalah hematnya waktu 

render. Sebuah scene yang telah diatur sedemikian rupa harus dirender secara 

keseluruhan apabila tidak memakai fitur ini. Saat terdapat masalah yang ternyata 

hanya merupakan suatu aspek kecil saja, tanpa adanya fitur ini kita diharuskan 

melakukan render ulang scene tersebut secara keseluruhan. Dengan adanya render 

elements ini maka hanya diperlukan render pada aspek tertentu saja dan waktu 
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render lebih cepat dari render keseluruhan seperti sebelumnya (Brooker, 2008: hlm. 

256-267).
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2.6. Hutan Kalimantan 

Menurut Jessup dan Vanda (n.d), Kalimantan adalah pulau terbesar didalam 

kepulauan Sunda, dan pulau ketiga terbesar di dunia. Kalimantan merupakan 

tempat tinggal dari hutan hujan yang kaya akan flora dan fauna serta rumah dari 

beragam suku. Dari ujung hutan bakau sampai ke puncak gunung Kinabalu, 

tumbuhan alani dari Kalimantan membentuk hutan hujan dengan suhu rata-rata 27 

derajat celsius, rata-rata curah hujan 2500 mm dan memuncak sampai 4500 mm di 

daerah pegunungan. Sekitar 250 spesies ditemukan dalam jarak 2 hektar dan belum 

termasuk pohon yang kecil. Hutan didalamnya dapat dibagi menjadi hutan basah, 

rawa-rawa, dan hutan kering.  

Menurut MacKinnon (2013), Hutan hujan di dalam Kalimantan memiliki 

kondisi yang sangat lembap, curah hujan tinggi tiap tahun dan sinar matahari 

berjam-jam dikarenakan berada pada area ekuator. Kondisi tersebut sangat 

mendukung pertumbuhan vegetasi di sana dan memberikan pertumbuhan secara 

maksimal.  
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